
عکسپروژه:  نوامبر٢-اکتبر١فیلم تو با موضوع "وطن" -  

 اطالعاتی درمورد فیلم:

 عنوان: در راه 

 زندگی یک داستان است

انوار، عابد الکاھلود حال اتااله، مریم میکاییل، حنین، تھیھ کنندگان:   

ثانیھ  ٢١دقیقھ و  ۵مدت زمان :   

  ٢٠١٨سال 

آلمانی زبان،عنوان و متن:   

  https://vimeo.com/299248872:محتوا

در  و تضاد ھا ، طبیعت ،سنت ھا خانواده، دوستان،جشن ھا،مکان ھادر مورد خودشان ، یک فیلم در سھ بخش. تھیھ کنندگان جوان 
ستانھ برلین، رابطھ ی دووطن جدید مذھبی متفاوت از مسیحیت و اسالم دارند، اما آنھا  در میدھند. ھرچند ھرکدام توضیح کشور خود 

 ای دارند.

وطن رو از اون آدم جدا کرد. (حال اتااله) میشھ کھ یک نفر رو از وطنش جدا کرد، ولی نمیشھ /١  

و چیزھای دگر ، گردش ھای خانوادگی دریا ھااستخرھا، خیابان ھا، کوچھ ھا، محوطھ ھای داخلی، پارک ھا،ما عکسھایی میبینیم از 
مردمی کھ پناھنده شده اند.نشانھ ھایی از الستیک ھای سوختھ و از تھیھ کنندگان.   

کھ ھمیشھ در قلب ماندگارند. (مریم میکاییل) ھمیشھ مکان ھا و آدم ھایی ھستند کھ فراموش نشدنی ھستند، /٢  

. عکاس بیشتر از ھرچیزی طبیعت را نشان کھ باالی آسمان میخوانند شروع میشودی و پرندگاندومین بخش از فیلم با طلوع خورشید 
یک چھار راه و یک خیابان کھ بھ ، تنھ ھای درختان ،دانھ ھای قرمز رنگ. طبیعت بسیار زیبای کوھستانیمیدھد. یک دست روی 

تولد بینیم.  می سالھا بعد بسیار بالغیک خانھ منتھی می شود. خانھ ای کھ در آن خانواده ی پنج نفری زندگی میکنند. ھمان خانواده را 
، اینبار در برلین.گیرند سالگی را ھمھ با ھم جشن می ١٧  

حاال این یک جور دیگست./٣  

،خرید طرز زندگی آنھا میبینیم: با یکدیگر وقت گذراندن از این دونفر و نشان دادن فیلم رو با جشن دوستانھ ای  اینآخرین قسمت 
. عکس گرفتنخودشان با ماسکھای متفاوت از بستنی خوردن، کردن، غذای عربی خوردن،   

 

 

عکس" ی برنامھ . باشدیم ٢٠١٨ نوامبر سھ تا مارچ کی از" وطن" ی پروژه در شده ھیتھ"  لمیف-  

. باشدیم جامعھ یادیبن تیروا کھ است وانز ھیپا انجمن از یھمکار کی ناریسم نیا  

:باشدیم ریز نام از شده جیترو پروژه نیا  

Berliner Projektfonds kulturelle Bildung  

 ھیتھ یدموکراس و یتالیجید یھا رسانھ گروه در ریز در برده نام گروه با یھمکار چوب چھار در پروژه نیا نطوریھم
: شده  

Bundeszentrale für politische Bildung  



. وانز ھیپا انجمن نظرات نھ و باشدیم پروژه نیا کنندگان شرکت خود اعتقادات و ،نظرات ھا لمیف موضوعات و مباحث  

: لیمیا. پراتچکھ ایکات خانم ،:برنامھ نیا ی پاسخگو استاد و رھبر،سرگروه  

c-n-s@snafu.de  

: لیمیا. شیاولر آنتھ خانم: ناریسم رھبر  

ullrich@wannseeforum.de 

 


